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Bekendtgørelse af lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)
Herved bekendtgøres lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven), jf. lovbekendtgørel‐
se nr. 965 af 19. september 2011, med de ændringer, der følger af § 12 i lov nr. 924 af 18. september
2012.
De ændringer, der følger af § 1, nr. 1, og § 1, nr. 3 for så vidt angår tonnageskattelovens § 10, stk. 2, nr.
8, i lov nr. 539 af 6. juni 2007 om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen),
er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da disse ændringer træder i kraft efter skatteministerens
nærmere bestemmelse, jf. § 2, stk. 1, i lov nr. 539 af 6. juni 2007.1)
Kapitel 1
Rederier
Anvendelsesområde
§ 1. Selskaber m.v., som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller stk. 6, og
som udøver rederivirksomhed som omhandlet i § 6, kan vælge at opgøre deres skattepligtige indkomst af
rederivirksomheden efter bestemmelserne i denne lov (tonnagebeskatning). Det samme gælder for selska‐
ber, som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, og som driver rederivirksomhed,
når disse er hjemmehørende i en EU-medlemsstat. 1. pkt. gælder ikke selskaber omfattet af selskabsskat‐
telovens § 2 C, medmindre dette selskab er koncernforbundet, jf. § 3, stk. 1, med et selskab omfattet af
tonnageskatteordningen.
§ 2. Rederier, som opfylder betingelserne i § 1, og som anvender skibe, som efter §§ 6-8 kan omfattes
af loven, kan vælge tonnagebeskatning fra og med det første indkomstår, hvor betingelserne herfor er op‐
fyldt. Valget skal træffes senest ved rettidig indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvor tonnage‐
beskatning første gang vil kunne vælges.
Stk. 2. Valg eller fravalg af tonnagebeskatning efter stk. 1 er bindende for rederiet i en periode på 10 år
regnet fra påbegyndelsen af det indkomstår, hvor tonnagebeskatning første gang kan vælges. Ved udløbet
af denne periode kan tonnagebeskatning tilsvarende vælges for en ny 10-års-periode. Efter udtræden af
tonnageskatteordningen kan ordningen tidligst igen vælges efter 10 indkomstår med beskatning efter skat‐
telovgivningens almindelige regler.
Stk. 3. Når tonnageskatteordningen anvendes, skal samtlige skibe og andre aktiver, som opfylder betin‐
gelserne for tonnagebeskatning, indgå i tonnageskatteordningen.
§ 3. Når et rederi udøver bestemmende indflydelse over eller hvorover der udøves en bestemmende ind‐
flydelse af et andet rederi, eller når samme fysiske eller juridiske personer udøver bestemmende indfly‐
delse over flere rederier, skal samtlige således koncernforbundne rederier, herunder udenlandske sambe‐
skattede rederier, jf. selskabsskattelovens §§ 31, 31 A og 32, træffe samme valg, for så vidt angår anven‐
delse af tonnageskatteordningen. Dog kan rederier undlade at træffe samme valg, når de ikke har fælles
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ledelse eller driftsorganisation, og de ikke driver virksomhed inden for beslægtede forretningsområder.
Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder som omhandlet i
ligningslovens § 2, stk. 2.
Stk. 2. Hvis rederier, som er omfattet af stk. 1, 2. pkt., ikke længere opfylder betingelserne for ikke at
træffe samme valg vedrørende anvendelse af tonnageskatteordningen, skal samtlige rederier uanset be‐
stemmelserne i § 2, stk. 2, vælge beskatning efter tonnageskatteordningen fra og med det indkomstår,
hvor betingelserne ikke længere er opfyldt.
Stk. 3. Når skibe m.v., som kan omfattes af denne lov, ejes eller lejes af flere rederier, kan de enkelte
rederiers andele af sådanne skibe m.v. indgå i tonnageskatteordningen for de pågældende rederier.
§ 4. Hvis rederier bliver koncernforbundne, anses bindingsperioden efter § 2 for den samme som bin‐
dingsperioden for det rederi, der senest blev omfattet af tonnageskatteordningen. Hvis ikke alle rederier er
omfattet af tonnageskatteordningen, er bindingsperioden 10 år fra og med det indkomstår, hvor rederierne
bliver koncernforbundne. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved fusion og tilførsel af aktiver. Ved
spaltning af selskaber anses bindingsperioden for den samme som for det selskab, der spaltes.
Stk. 2. Bliver et rederi omfattet af tonnageskatteordningen i medfør af § 3, stk. 2, eller begynder et kon‐
cernforbundet selskab, der ikke hidtil har drevet rederivirksomhed, at drive sådan virksomhed, uden at
bestemmelserne i § 3, stk. 1, 2. pkt., finder anvendelse, anses bindingsperioden efter § 2 for at være den
samme som for det eller de koncernforbundne selskaber.
§ 5. Et rederi, som omdannes efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse, kan omfattes af
tonnageskatteordningen, når de skibe, som bliver omfattet af tonnagebeskatningen, fra og med indkomst‐
året 2003 af den personlige ejer højst har været afskrevet med et beløb samlet svarende til den afskriv‐
ning, der kunne have været foretaget ved anvendelse af den afskrivningssats, der gælder for selskaber på
tidspunktet for virksomhedsomdannelsen. Hvis omdannelsen omfatter flere ejere, foretages beregningen
efter 1. pkt. for hver enkelt ejer.
Stk. 2. Er der forud for virksomhedsomdannelsen foretaget afskrivninger i videre omfang end nævnt i
stk. 1, kan tonnagebeskatning vælges, hvis de overskydende afskrivninger medregnes i den skattepligtige
indkomst for den pågældende person som indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed for indkomst‐
året forud for det indkomstår, hvor virksomhedsomdannelsen får virkning.
Stk. 3. En ideel ejerandel i en personligt ejet virksomhed, som udøver rederivirksomhed som omhandlet
i § 6, kan anses som en selvstændig virksomhed, der kan omdannes efter reglerne i lov om skattefri virk‐
somhedsomdannelse, når den omdannede virksomhed omfattes af tonnageskatteordningen.
Indkomst omfattet af tonnagebeskatning
§ 6. Skattepligtig indkomst i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed med transport af passagerer
eller gods (rederivirksomhed) mellem forskellige destinationer med
1) skibe ejet af rederiet, jf. dog stk. 2,
2) skibe, som lejes uden besætning (bareboat-charter), og
3) skibe, som lejes med besætning (time-charter),
opgøres efter reglerne i §§ 9-15. Det er en betingelse, at skibene har en bruttotonnage på 20 t eller dero‐
ver, og at skibene strategisk og forretningsmæssigt drives fra Danmark. Det er endvidere en betingelse, at
registreringsbetingelsen i § 6 a, stk. 1, jf. dog § 6 a, stk. 2 og 3, er opfyldt.
Stk. 2. Skibe, som ejes eller lejes af rederiet, og som udlejes eller videreudlejes, kan kun omfattes af
denne lov, når lejeren anvender skibet til formål, som ville kunne omfattes af denne lov, hvis skibet blev
anvendt til samme formål af udlejeren selv. Endvidere kan skibe, som ejes eller lejes af rederiet, og som
udlejes eller videreudlejes uden besætning (bareboat-charter), kun omfattes af denne lov, når rederiet i til‐
fælde af forbigående overskudskapacitet udlejer skibet i en periode på højst tre år. Samme skib kan kun
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omfattes af denne bestemmelse én gang, når skibet ejes af samme rederi eller dermed koncernforbundet
rederi.
§ 6 a. Det er en betingelse, jf. § 6, stk. 1, 3. pkt., at rederiet i gennemsnit over et indkomstår fastholder
eller forøger den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er med‐
lem af EU eller EØS. Ved opgørelsen af, om betingelsen i 1. pkt. er opfyldt, tages udgangspunkt i den
procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af den‐
ne lov, og som den 12. januar 2005 er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS. Rederier, der
var omfattet af tonnageskatteordningen den 17. januar 2004, kan vælge ved opgørelsen efter 1. pkt. at ta‐
ge udgangspunkt i den tilsvarende procentdel af bruttotonnagen den 17. januar 2004. For rederier, der på
et senere tidspunkt end den 12. januar 2005 bliver omfattet af tonnageskatteordningen, tages ved opgørel‐
sen efter 1. pkt. udgangspunkt i den tilsvarende procentdel af bruttotonnagen på det tidspunkt, hvor rede‐
riet bliver omfattet af tonnageskatteordningen.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt - set under et for alle rederier omfattet af denne lov - den
procentdel af den ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af denne lov, og
som er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, ikke er faldet i gennemsnit i løbet af det for‐
udgående indkomstår.
Stk. 3. Stk. 1 finder heller ikke anvendelse, såfremt i gennemsnit over indkomståret mindst 60 pct. af
den af rederiet ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af denne lov, er regi‐
streret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.
Stk. 4. For rederier, der skal træffe samme valg for så vidt angår anvendelsen af tonnageskatteordnin‐
gen, jf. § 3, stk. 1, gælder de i stk. 1-3 nævnte tonnagebestemmelser for de koncernforbundne rederier
under et på et konsolideret grundlag.
§ 6 b. Hvis et rederi ikke opfylder betingelsen i § 6 a, stk. 1, jf. dog § 6 a, stk. 2 og 3, beskattes indtægt
fra den - set i forhold til udgangspunktet for opgørelsen, jf. § 6 a, stk. 1, 2.-4. pkt. - yderligere andel af
den af rederiet ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af denne lov, og som
er registreret uden for EU eller EØS, efter skattelovgivningens almindelige regler. Indtægten fra den yder‐
ligere andel af bruttotonnagen beregnes som den andel af den samlede bruttoindtjening før afskrivninger
og finansielle poster opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler, som svarer til forholdet mellem
på den ene side den yderligere andel af bruttotonnagen, jf. 1. pkt., og på den anden side hele den af rederi‐
et ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af denne lov.
§ 7. Hvis den bruttotonnage, som et rederi i gennemsnit over et indkomstår har til rådighed fra lejede
skibe, er større end fire gange den bruttotonnage, som ejes af rederiet selv, beskattes indtægt fra den over‐
skydende del af den lejede tonnage efter skattelovgivningens almindelige regler. Den overskydende ind‐
tægt beregnes som den andel af den samlede bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster op‐
gjort efter skattelovgivningens almindelige regler, som svarer til forholdet mellem på den ene side den del
af den lejede tonnage, der overstiger fire gange egentonnagen, og på den anden side den samlede tonnage
til rådighed.
Stk. 2. For koncernforbundne rederier, som ikke er omfattet af § 3, stk. 1, 2. pkt., kan forholdet mellem
egen og lejet tonnage opgøres for rederierne under et.
Stk. 3. Skibe, som lejes uden besætning, sidestilles ved anvendelsen af stk. 1 med skibe ejet af rederiet.
Det samme gælder skibe, som lejes med besætning, når skibene lejes for en periode på mindst et år og
højst syv år, og når der samtidig med indgåelse af lejemålet aftales en køberet, hvorefter lejer senest ved
lejemålets udløb kan erhverve skibet til højst markedsprisen ved køberettens erhvervelse.
§ 8. Indkomst af følgende former for virksomhed kan ikke omfattes af § 6:
1) Forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter eller andre naturforekomster.
2) Fiskeri og forarbejdningsvirksomhed.
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3)

Bygning og reparation af havne, moler, broer, olieinstallationer, vindmølleparker eller andre havan‐
læg, nedlægning af rørledninger på havbunden, opmudring, stenfiskeri, sandsugning eller lignende
virksomhed.
4) Dykkervirksomhed.
5) Lodsning, når skibene anvendes i og omkring havne.
6) Bugsering m.v. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor skibet udfører bugser- og bjærgningsaktiviteter
til søs i mindst 50 pct. af den tid, skibet i løbet af et indkomstår er i drift. Det er en betingelse, at
skibet er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS. Ved anvendelsen af 2. pkt. fordeles
ventetid forholdsmæssigt mellem den tid, der er medgået til bugser- og bjærgningsaktiviteter til søs,
og den tid, der er anvendt til andre aktiviteter. Bugseringsaktiviteter m.v., der udføres i eller omkring
havne, eller som består i at bistå fartøjer med egen fremdrift med at lægge til i havn, anses ikke for at
være foregået til søs.
7) Passagersejlads i eller over havneløb m.v.
8) Uddannelsesaktiviteter, sociale og pædagogiske aktiviteter m.v.
9) Museumsaktiviteter og skibsbevaring.
10) Sports-, udflugts- og fritidsformål.
11) Anvendelse af permanent opankrede skibe, uanset formål.
Stk. 2. Uddybningsmaskiner, flydekraner, flydedokke, kabeltromler, boreplatforme, flydende beholdere
og lignende materiel anses ikke for skibe efter denne lov. Det samme gælder pramme og lægtere, med‐
mindre de er lastbærende og har en bruttotonnage på 2.000 t eller derover.
Opgørelse af indkomst under tonnageskatteordningen
§ 9. Rederier, som oppebærer indkomst omfattet af tonnageskatteordningen, og som samtidig oppebæ‐
rer anden indkomst, skal opgøre tonnagebeskattet indkomst og anden indkomst hver for sig.
§ 10. Indkomst omfattes af tonnageskatteordningen, når den kan henføres til transportydelser leveret
ved anvendelse af skibe som nævnt i § 6, eller ydelser i nær tilknytning hertil, jf. stk. 2.
Stk. 2. Ud over levering af transportydelser som nævnt i stk. 1 henføres indkomst vedrørende følgende
former for virksomhed til beskatning under tonnageskatteordningen, når sådan virksomhed foregår i nær
tilknytning til levering af transportydelser omfattet af tonnageskatteordningen:
1) Anvendelse af containere.
2) Drift af lastnings-, losnings- og vedligeholdelsesfaciliteter.
3) Drift af billetkontorer og passagerterminaler.
4) Drift af kontorfaciliteter m.v.
5) Salg af varer til forbrug om bord.
6) En beregnet markedsleje ved rederiets egen anvendelse af lokaler om bord.
7) Lejeindtægt ved udleje af lokaler om bord.
8) (Udeladt)1)
9) Afhændelse af skibe, der helt eller delvis omfattes af tonnageskatteordningen, jf. dog § 16, stk. 3, el‐
ler som helt eller delvis kan omfattes af tonnageskatteordningen, men endnu ikke er færdiggjort i et
sådant omfang, at de kan indgå i rederiets drift, samt afhændelse eller opgivelse af retten i henhold til
en kontrakt om levering af et skib, som helt eller delvis vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen,
jf. dog § 16, stk. 5, 3. pkt.
Stk. 3. Selskabets øvrige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler og udgør sam‐
men med indkomsten efter stk. 1 og 2 selskabets samlede skattepligtige indkomst.
§ 11. Omfatter vederlag for en samlet transportydelse såvel transport som omhandlet i § 10, stk. 1 og 2,
som andre transportydelser, beskattes det samlede vederlag efter denne lov, når det tonnagebeskattede sel‐
skab har indgået aftale om udførelse af disse andre transportydelser med en anden transportvirksomhed.
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Udfører det tonnagebeskattede rederi selv disse andre transportydelser, beskattes den del af vederlaget,
som vedrører disse andre ydelser, efter skattelovgivningens almindelige regler.
§ 12. Nettofinansudgifter efter eventuel fradragsbeskæring i selskabsskattelovens § 11 B og nettofinan‐
sindtægter beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.
Stk. 2. Gevinst og tab på kontrakter (terminskontrakter m.v.), som tjener til sikring af driftsindtægter og
driftsudgifter omfattet af § 10, henføres til den indkomst, som er sikret.
§ 13. Uanset bestemmelserne om opgørelse af skattepligtig indkomst efter denne lov skal den skatte‐
pligtige anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner som omhandlet i lig‐
ningslovens § 2, stk. 1, med fysiske eller juridiske personer og faste driftssteder (kontrollerede transaktio‐
ner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uaf‐
hængige parter. Ligningslovens § 2, stk. 2-6, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Ved opgørelsen af indkomst, som efter §§ 11 og 12 eller på anden måde skal henføres til ton‐
nagebeskatning eller til beskatning efter de almindelige regler, anvendes de priser og de vilkår, der kunne
være opnået, hvis aftale om transportydelser eller andre ydelser eller om anvendelse af faciliteter m.v. var
indgået mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2, stk. 1. Skattekontrollovens § 3 B finder tilsva‐
rende anvendelse. Med hensyn til fristen for skatteansættelse finder skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5,
tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Ved manglende overholdelse af bestemmelserne i stk. 1 og 2 reguleres den skattepligtige ind‐
komst i overensstemmelse med bestemmelserne i ligningslovens § 2, uanset bestemmelserne i denne lov.
§ 14. (Ophævet)
§ 15. For skibe m.v. omfattet af denne lov opgøres den skattepligtige indkomst på grundlag af nettoton‐
nagen. Den skattepligtige indkomst udgør for hvert skib følgende grundbeløb (2010-niveau) pr. 100 netto‐
ton (NT) pr. påbegyndt døgn, uanset om skibet er i drift eller ej:
1) 1. Til og med 1.000 NT - 8,97 kr. pr. 100 NT
2) Fra 1.001 NT til og med 10.000 NT - 6,44 kr. pr. 100 NT
3) Fra 10.001 NT til og med 25.000 NT - 3,85 kr. pr. 100 NT
4) Mere end 25.000 NT - 2,53 kr. pr. 100 NT
Stk. 2. Der kan ikke ved indkomstopgørelsen efter stk. 1 foretages fradrag for skattemæssige afskrivnin‐
ger på skibe eller driftsmidler, som helt eller delvis er omfattet af tonnageskatteordningen.
Stk. 3. Der kan ikke ved indkomstopgørelsen efter stk. 1 foretages fradrag efter skattelovgivningens al‐
mindelige regler for udgifter, der vedrører den tonnagebeskattede indkomst. Vedrører en udgift såvel ind‐
komst, der kan beskattes efter denne lov, som anden indkomst, fordeles udgiften forholdsmæssigt efter
den samlede bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster opgjort efter skattelovgivningens al‐
mindelige regler.
Stk. 4. Grundbeløbene i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20. De regulerede beløb afrundes
opad til nærmeste ørebeløb.
Beskatning af avancer og genvundne afskrivninger
§ 16. Ved overgang fra beskatning efter de almindelige regler til tonnagebeskatning foretages en for‐
holdsmæssig fordeling af de eksisterende saldi efter afskrivningsloven efter den regnskabsmæssige værdi
af de aktiver, der helt eller delvis omfattes af tonnageskatteordningen, og den regnskabsmæssige værdi af
øvrige aktiver. Den del, der vedrører aktiver helt eller delvis omfattet af tonnagebeskatningen, indgår på
særlige overgangssaldi. Endvidere indgår beløb, som er beskattet efter § 5, stk. 2. Senere udgifter til for‐
bedringer på de pågældende aktiver tilgår disse saldi.
Stk. 2. Anskaffelsessummen for henholdsvis skibe og driftsmidler, som erhverves efter overgang til ton‐
nagebeskatning, og som helt eller delvis anvendes under tonnageskatteordningen, indgår på særlige udlig‐
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ningssaldi. Senere udgifter til forbedringer på de pågældende aktiver tilgår disse saldi. Rederier, som fra
etableringstidspunktet anvender tonnageskatteordningen, skal ikke føre udligningssaldi, medmindre rede‐
riet er omfattet af § 5 eller § 17, stk. 1, finder anvendelse.
Stk. 3. Hvis et skib eller et driftsmiddel afhændes, fragår salgssummen den saldo, som det pågældende
aktiv er omfattet af. For skibes vedkommende finder 1. pkt. ikke anvendelse på beløb, der overstiger ski‐
bets faktiske anskaffelsessum tillagt udgifter til forbedringer. Overgangssaldi og udligningssaldi nedskri‐
ves årligt med det maksimale beløb efter afskrivningslovens regler. Modsvares negative overgangssaldi af
positive udligningssaldi, nedskrives udligningssaldi på grundlag af nettobeløbet. Nedskrivningerne kan
ikke føres til fradrag.
Stk. 4. Bliver rederiets overgangssaldi negative, finder afskrivningslovens § 8 anvendelse, medmindre
de negative saldi helt eller delvis modsvares af tilsvarende positive udligningssaldi. Modsvares kun en del
af negative overgangssaldi af positive udligningssaldi, finder afskrivningslovens § 8 anvendelse på for‐
skelsbeløbet.
Stk. 5. Ved anvendelsen af stk. 2 og 4 sidestilles indgåelse af bindende kontrakt om levering af nybyg‐
get tonnage inden for højst tre år med erhvervelse af skib. Det er en betingelse, at kontrakt indgås senest
ved udgangen af det følgende indkomstår, og at den pågældende tonnage anvendes i tonnageskatteordnin‐
gen. Ved anvendelsen af stk. 3 sidestilles afhændelse eller opgivelse af retten i henhold til en kontrakt om
levering af nybygget tonnage, jf. 1. og 2. pkt., med afhændelse af skib.
§ 17. Hvis et skib eller driftsmiddel overgår fra anden anvendelse til hel eller delvis anvendelse under
tonnageskatteordningen, efter at rederiet er indtrådt i ordningen, finder § 16, stk. 1, tilsvarende anvendel‐
se. Anvender rederiet tonnageskatteordningen fra etableringstidspunktet, opgøres der udligningssaldi for
skibe og driftsmidler, som erhverves efter at de i 1. pkt. nævnte skibe og driftsmidler er overgået til an‐
vendelse under tonnageskatteordningen, og som helt eller delvis anvendes under ordningen.
Stk. 2. Overgår skibe eller driftsmidler fra hel eller delvis anvendelse under tonnageskatteordningen til
anden anvendelse, anses aktiverne for maksimalt afskrevet efter afskrivningslovens bestemmelser. Belø‐
bet fragår overgangssaldi eller udligningssaldi, hvis aktiverne er omfattet af sådanne. Beløbet tilgår rede‐
riets saldi efter afskrivningsloven. § 20, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.
§ 18. Afhændes eller opgives retten i henhold til en kontrakt om levering af et driftsmiddel, der helt
eller delvis skal omfattes af tonnageskatteordningen, medregnes fortjeneste eller tab herved ved opgørel‐
sen af rederiets skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori salget sker. Fortjeneste eller tab opgøres
som forskellen mellem afståelsessummen for retten i henhold til kontrakten og anskaffelsessummen for
denne.
Stk. 2. Afhændes et driftsmiddel, der helt eller delvis skal omfattes af tonnageskatteordningen, men som
endnu ikke er færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i rederiets drift, medregnes fortjeneste eller
tab ved opgørelsen af rederiets skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori salget sker. Fortjeneste
eller tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen tillagt udgifter til for‐
bedringer.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på kontrakter om levering af skibe og skibe, der helt eller
delvis skal omfattes af tonnageskatteordningen.
§ 19. Der foretages ikke afskrivninger på bygninger og installationer, som helt eller delvis omfattes af
tonnageskatteordningen. Ejendomsavancebeskatningslovens bestemmelser finder i øvrigt anvendelse.
Stk. 2. Overgår bygninger og installationer fra hel eller delvis anvendelse under tonnageskatteordningen
til anden anvendelse, anses aktiverne for maksimalt afskrevet efter afskrivningslovens bestemmelser i den
periode, de har været omfattet af tonnageskatteordningen.
§ 20. Ved rederiets overgang fra tonnagebeskatning til beskatning efter skattelovgivningens almindelige
regler udgør afskrivningsgrundlaget for aktiver omfattet af overgangssaldi og udligningssaldi summen af
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de pågældende saldi. Andre aktiver omfattet af tonnageskatteordningen anses for maksimalt afskrevet ef‐
ter afskrivningslovens bestemmelser i de år, rederiet har været omfattet af tonnageskatteordningen.
Stk. 2. Hvis et rederi er blevet skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 1, fordi ledelsens sæde er flyt‐
tet her til landet, eller fordi rederiet er blevet hjemmehørende her i landet efter bestemmelserne i en dob‐
beltbeskatningsoverenskomst, og rederiet fra dette tidspunkt har anvendt tonnageskatteordningen, fastsæt‐
tes grundlaget for de afskrivninger, der er nævnt i stk. 1, 2. pkt., efter bestemmelserne i selskabsskattelo‐
vens § 4 A, stk. 2.
Lempelse for udenlandske fragtskatter
§ 21. Har et rederi betalt fragtskatter i udlandet, fordeles disse på tonnagebeskattet rederivirksomhed og
eventuel anden rederivirksomhed i forhold til den anvendte tonnage. De fragtskatter, der falder på den
tonnagebeskattede del af rederivirksomheden, kan for hvert enkelt land fradrages i den del af tonnageskat‐
ten beregnet efter § 15, der falder på fragtindtægter fra det pågældende land. Eventuel overskydende
fragtskat kan ikke fradrages i eller fremføres til modregning i skat af anden indkomst.
Stk. 2. De fragtskatter, der falder på den ikketonnagebeskattede del af rederivirksomheden, kan fradra‐
ges eller fremføres til modregning i skat af anden ikketonnagebeskattet indkomst efter bestemmelserne i
ligningslovens § 33.
Kapitel 2
Operatørselskaber
§ 21 a. Selskaber m.v., som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller stk. 6,
og som udøver virksomhed som operatørselskab som nævnt i stk. 2, kan vælge at opgøre deres skatteplig‐
tige indkomst af operatørvirksomheden efter denne lov. Det samme gælder selskaber, som er skattepligti‐
ge efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, og som driver virksomhed som operatørselskab, når disse
er hjemmehørende i en EU-medlemsstat. Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i 1. og 2. pkt., at
operatørselskabet fra ejeren af skibet har overtaget det fulde ansvar for skibets drift samt alle forpligtelser
og ansvar ifølge ISM-koden. § 2 finder tilsvarende anvendelse. §§ 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse,
når et operatørselskab er koncernforbundet med et andet operatørselskab eller med et rederi.
Stk. 2. Indkomst omfattes af tonnageskatteordningen, når den kan henføres til erhvervsmæssig virksom‐
hed med administration af besætning og teknisk ledelse af skibe, der anvendes til formål, som vil kunne
omfattes af denne lov. Det er en betingelse, at skibene har en bruttotonnage på 20 t eller derover, og at
skibene strategisk og forretningsmæssigt drives fra en EU-medlemsstat. Det er endvidere en betingelse, at
operatørselskabet i gennemsnit over et indkomstår fastholder eller forøger den procentdel af den af opera‐
tørselskabet opererede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS. Ved op‐
gørelsen af, om betingelsen i 3. pkt. er opfyldt, tages udgangspunkt i den procentdel af den af operatørsel‐
skabet opererede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af denne lov, og som på
det tidspunkt, hvor operatørselskabet bliver omfattet af tonnageskatteordningen, er registreret i en stat, der
er medlem af EU eller EØS. 3. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt - set under et for alle operatørselska‐
ber omfattet af denne lov - den procentdel af den opererede bruttotonnage, der anvendes til formål, som
vil kunne omfattes af denne lov, og som er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, ikke er
faldet i gennemsnit i løbet af det forudgående indkomstår. 3. pkt. finder heller ikke anvendelse, såfremt i
gennemsnit over indkomståret mindst 60 pct. af den af operatørselskabet opererede bruttotonnage, der an‐
vendes til formål, som vil kunne omfattes af denne lov, er registreret i en stat, der er medlem af EU eller
EØS. § 6 a, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse. Hvis et operatørselskab ikke opfylder betingelsen i 3.
pkt., jf. dog 5. og 6. pkt., finder § 6 b tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Operatørselskabets øvrige indkomst, herunder også med relation til drift af skibe, opgøres efter
skattelovgivningens almindelige regler og udgør sammen med indkomsten efter stk. 2 selskabets samlede
skattepligtige indkomst.
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Stk. 4. §§ 9 og 12-20 finder tilsvarende anvendelse.
Kapitel 3
Kontrolbestemmelser, ikrafttræden m.v.
§ 22. Et rederi, som anvender tonnageskatteordningen, skal hvert år i sit skattemæssige årsregnskab, jf.
skattekontrollovens § 3, vedlægge en skriftlig erklæring fra en revisor om, at betingelserne i § 3, stk. 1 og
2, samt i § 6, stk. 2, 2. pkt., er opfyldt. Rederiet skal ligeledes hvert år vedlægge oplysning om, i hvilket
omfang den af rederiet i årets løb ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af
denne lov, har været registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, henholdsvis uden for EU eller
EØS, jf. § 6 a. Rederiet skal endvidere det første år, hvor reglerne i § 6 a kan finde anvendelse, vedlægge
oplysning om den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kun‐
ne omfattes af denne lov, som på basisdatoen, jf. § 6 a, stk. 1, 2.-4. pkt., var registreret i en stat, der er
medlem af EU eller EØS.
Stk. 2. Ved udlejning af skibe, jf. § 6, stk. 2, er det en betingelse for anvendelse af tonnageskatteordnin‐
gen, at lejeren ifølge lejekontrakten alene må anvende skibet til formål, som vil kunne omfattes af denne
lov, og at en revisor årligt afgiver erklæring om, at betingelserne i § 6, stk. 2, 1. pkt., er opfyldt.
Stk. 3. For operatørselskaber er det en betingelse for anvendelse af tonnageskatteordningen, jf. § 21 a, at
ejeren eller lejeren af skibet ifølge operatørkontrakten alene må anvende skibet til formål, som vil kunne
omfattes af denne lov. Det er endvidere en betingelse, at det fremgår af operatørkontrakten, fra hvilken
stat skibet strategisk og forretningsmæssigt drives, og i hvilken stat skibet er registreret.
Stk. 4. Et operatørselskab, der anvender tonnageskatteloven, skal hvert år i sit skattemæssige årsregn‐
skab, jf. skattekontrollovens § 3, vedlægge en skriftlig erklæring fra en revisor om, at betingelserne i § 3,
stk. 1 og 2, er opfyldt. Operatørselskabet skal ligeledes hvert år vedlægge oplysning om, i hvilket omfang
den af selskabet i årets løb opererede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af
denne lov, har været registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, henholdsvis uden for EU eller
EØS, jf. § 21 a, stk. 2, 3. pkt., jf. 5. og 6. pkt. Operatørselskabet skal endvidere det første år, hvor reglerne
i § 21 a kan finde anvendelse, vedlægge oplysning om den procentdel af den af selskabet opererede brut‐
totonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af denne lov, og som på basisdatoen, jf. § 21 a,
stk. 2, 4. pkt., var registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.
§ 23. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med ind‐
komståret 2001.
Stk. 2. Rederier, som vil kunne vælge tonnageskatteordningen fra det tidspunkt, hvor loven har virk‐
ning, kan træffe valg om anvendelse af ordningen senest ved rettidig indgivelse af selvangivelse for det
andet indkomstår, hvor ordningen vil kunne anvendes. Er tonnagebeskatning ikke valgt senest ved rettidig
indgivelse af selvangivelse for det andet indkomstår, hvor ordningen vil kunne anvendes, regnes 10-årsperioden efter § 2, stk. 2, fra og med det indkomstår, hvor loven får virkning.
§ 24. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Skatteministeriet, den 6. august 2015
P.M.V.
Jens Brøchner
/ Lise Bo Nielsen
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De vedtagne ændringer, jf. lov nr. 539 af 6. juni 2007, af forholdet, hvormed bruttotonnage fra lejede skibe kan omfattes af tonnageskatteordningen, jf.
tonnageskattelovens § 7, stk. 1, og hvorefter indkomst ved administration af skibspuljer kan omfattes af tonnageskatteordningen, jf. tonnageskattelovens §
10, stk. 2, nr. 8, er endnu ikke trådt i kraft. Der henvises til § 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 539 af 6. juni 2007.
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